
 
Ajuntament Els Poblets

ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  L’ENTRADA  AL 
POLISPORTIU  MUNICIPAL,  PISCINA  I  UTILITZACIÓ  DE  LES  SEUES 
INSTAL·LACIONS

Article 1.- (redacció donada pel Ple en sessió de 09-01-2012)
L’Ajuntament  dels  Poblets  en  l’exercici  de  la  potestat  reglamentària  reconeguda als 
municipis en l’article 4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i d’acord amb el disposat en l’article 
20.4 o) del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la 
Llei  de  les  Hisendes  Locals,  estableix  mitjançant  la  present  Ordenança  Fiscal  la 
regulació de la Taxa per la utilització de les Instal·lacions del Poliesportiu municipal, la 
piscina i les seues instal·lacions.

Article 2.- Fet imposable

L’obligació de contribuir està determinada per la utilització de qualsevol dels serveis i 
instal·lacions del polisportiu municipal, o per l’accés al mateix.

Article 3.- Subjectes passius (redacció donada pel Ple en sessió de 09-01-2012)
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i 
les  entitats  a  les  quals  es  refereix  l’article  35.4  de  la  Llei  General  Tributària  que 
sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis regulats en la present Ordenança.

Article 4.- Responsables
1.-  Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu,  les 
persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària.
2.-  Seran  responsables  subsidiaris,  els  administradors  de  les  Societats  i  els  síndics, 
interventors o  liquidadors de  cracs,  concursos,  societats  i  entitats  en general,  en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la L. G. T.

Art. 5.- Base imposable.
Constitueix la base imposable d’aquesta Taxa el coste real o previsible del servei que 
consta com a fet imposable d’aquesta Taxa.

Art. 6.- Quota tributària. (redacció donada pel Ple en sessió de 6 de novembre de 
2017)

La taxa regulada en la present Ordenança, s’aplicarà segons els següents tipus:
1.- Pista de tennis:

a) Utilització per hora o fracció........................................................... 4,00 euros
b) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores)............................ 60,00 

euros
c) Per hora o fracció de consum de llum....................................................3,00 euros
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2.- Pista de tennis de gespa artificial:
a) Utilització per hora o fracció..........................................................7,00 euros
b) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores)...................100,00 euros
c) Per hora o fracció de consum de llum.............................................3,00 euros

3.- Frontó:
a) Utilització per hora o fracció............................................................4,00 euros
b) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores) ......................60,00 euros
c) Per hora o fracció de consum de llum. ..........................................4,00 euros

4.- Pista Polisportiva:
a) Futbet  per hora o fracció. ................................................................9’00 euros
b) Bàsquet per hora o fracció  ...............................................................9’00 euros
c) Per hora o fracció de llum..........................................................10’00 euros

4.- Gimnàs:
a) Utilització per hora o fracció     ......................................................... 6’00 euros
b) Abonament trimestral (amb un màxim de 25 hores) .......................100,00 euros
c) Per hora o fracció de consum de llum............................................5,00 euros

5.- Piscina:
a) Persones majors de 65 anys    .............................................................0’60 euros
b) Persones fins 65 anys     .....................................................................1’00 euros
c) Abonament mensual majors de 65 anys..............................................9’00 euros
d) Abonament de temporada majors de 65 anys.....................................20’00 euros
e) Abonament mensual menors de 18 anys.......................................... 10’00 euros
f) Abonament de temporada menors de 18 anys.................................. 25’00 euros
g) Abonament mensual majors de 18 anys i menor de 65 anys..............15’00 euros
h) Abonament de temporada majors de 18 anys i menors de 65 anys....30’00 euros
i) Abonament mensual familiar (fins 4 persones).................................30’00 euros
j) Abonament de temporada familiar (fins 4 persones).........................50’00 euros

6.- Piscina coberta:

a) Bany lliure.................................................................................................2’00 euros
            a.1) Bany lliure majors 65 anys empadronats....................................1,00 euros 
           a.2) Abonament de 10 banys .............................................................15,00 euros
                 (2 mesos màxim per a la seua utilització)

 b) Abonaments mensuals ( amb validesa de data a data)
           b.1) No empadronats menors de 65 anys............................................18,00 euros
          b.2) Empadronats menors de 65 anys..................................................15,00 euros
         b.3) No empadronats majors de 65 anys..............................................12,00 euros
         b.4) Empadronats majors de 65 anys.....................................................9,00 euros
        b.5) Empadronats minusvàlids (amb minusvalidesa reconeguda igual o superior al 
80% ) ...............................................................................................................8,00 euros
       b.6) No empadronats minusvàlids (amb minusvalidesa reconeguda igual o superior 
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al 80% ) ...........................................................................................................7,00 euros

c) Abonaments anuals:
            c.1) Usuari sense descompte.............................................................100,00 euros
            c.2) Empadronats menors de 65 anys.................................................75,00 euros

            c.3) Majors de 65 anys no empadronats ............................................85,00 euros
            c.4 ) Majors de 65 anys empadronats..................................................65,00 euros
            c.5) Empadronats minusvàlids (amb minusvalidesa reconeguda igual o superior 
al 80% ) ..........................................................................................................50,00 euros
            c.6) Minusvàlids no empadronats (amb minusvalidesa reconeguda igual o 
superior al 80%) ..............................................................................................75,00 euros

7.- Sala de musculació
a) 1 mes..................................................................................................18’00 euros
b) Abonament trimestral.........................................................................45’00 euros

8.- Pista de pàdel

a) 1 hora...................................................................................................6’00 euros
b) 1:30 hora..............................................................................................8’00 euros
c)Per hora o fracció de consum de llum......................................................2’00 euros

La quantia del preu públic corresponent als diferents tallers, cursos o activitats en el 
gimnàs, pista poliesportiva o piscina serà determinada per la Junta de Govern Local, 
tenint en compte, entre altres factors, el cost que l’activitat supose per a l’Ajuntament.”

Art. 7.- Exempcions i bonificacions.
Estaran exemptes d’aquesta taxa:

-Les entitats i associacions que siguen qualificades pel Ple de l’Ajuntament d’interès 
local.

-Els xiquets/tes escolars, sempre que vagen acompanyats d’un professor/a.

L’Alcaldia podrà autoritzar actes amb fins benèfics amb exempció total de quotes.

En  l’ús  de  les  instal·lacions  per  aquests  actes,  aniran  a  càrrec  de  les  entitats 
organitzadores  dels  mateixos  i  dels  seus  representants,  les  responsabilitats  i 
indemnitzacions  pels  desperfectes  i  mals  causats  en  els  edificis  i  instal·lacions, 
qualsevol que siguen les causes o motius.

Art. 8.- Naixement de l’obligació. (redacció donada pel Ple en sessió de 09-01-2012)
Naix l’obligació de contribuir:
En el moment d’entrar en el recinte de les piscines o en el  moment de llogar les pistes  
de tennis, frontó i pistes poliesportives.
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En el cas d’abonaments, en el moment siguen lliurats.

Art. 9.- Règim de declaració i ingrés.
1.-  Aquest  Ajuntament  podrà  establir  Convenis  de  Col·laboració  amb  entitats, 
institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de la Taxa, amb el fi  
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquella 
o els procediments de liquidació o recaptació.
Quan  per  causes  no  imputables  al  subjecte  passiu,  la  utilització  privativa  o  el 
aprofitament no es produesquen, procedirà la devolució de l’import corresponent.
2.-  Els  subjectes  passius  que  ostenten  la  condició  d’abonats  realitzaran  l’ingrés 
d’aquesta Taxa en  l’Entitat col·laboradora.

Art. 10.- Normes de gestió.
1.-Quan de l’ús de les instal·lacions del polisportiu puguen derivar beneficis econòmics 
per a professors o promotors es podran establir, d’acord amb la legalitat vigent, concerts 
entre el promotor o el professor i l’Ajuntament i regular:

-Tipus d’activitat esportiva

-Temps d’utilització de les instal·lacions.

-Quotes a pagar per la utilització de les instal·lacions.

2.- Els usuaris de les instal·lacions deuran conservar els resguards del pagament de la 
Taxa durant el temps que romanga en el recint,  podent ser-li sol·licitat pel personal  
encarregat de les instal·lacions o els  serveis delegats de la Intervenció municipal. 

3.-Tenint  en  compte  el  caràcter  municipal  del  polisportiu  i  davant  les  peticions 
concurrents  per  a  la  utilització  de  les  instal·lacions  o  bé  per  a  facilitar  el  millor 
desenvolupament de programes, competicions o actuacions oficials, el Regidor delegat 
de l’Ajuntament, atenent al seu interès o utilitat pública, resoldrà discrecionalment sobre 
aquests.

4.-Per  a  la  realització  d’actes  no  esportius,  es  necessitarà  una  autorització  de 
l’Ajuntament, i els organitzadors hauran de constituir una fiança que fixe el Ple; fiança 
que es podrà dipositar en qualsevol de les formes legalment autoritzades.

Art. 11 .- Infracciones y sanciones tributarias. (redacció donada pel Ple en sessió de 
09-01-2012)

En tot el relatiu a infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes 
corresponen en cada cas, s’estarà al disposat en els articles 178 i següents de la Llei 
General Tributària.”

DISPOSICIÓ FINAL

Una vegada  s’efectue  la  publicació  del  text  íntegre  de  la  present  Ordenança  en  el 
Butlletí Oficial de la Província entrarà en vigor, continuant la seua vigència fins que 
s’acorde la seua derogació o modificació.
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DILIGÈNCIA: Per a  fer constar que l’article  6 d’aquesta  Ordenança Fiscal ha estat 
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2017, 
havent-se publicat el texte íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província 
d’Alacant nº 246 de 28 de desembre de 2017.
En Els Poblets a 8 de gener de 2018.
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Amparo Gil Torrella.
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